
Rokietnica: Kontrolerzy biletów zachowali się właściwie – 

uważa ZTM 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zbadał sprawę kontroli w autobusie do Rokietnicy. Według zeznań świadków kontrolerzy sprawdzający 

bilety mieli wyjątkowo ostro potraktować 12-letnią dziewczynkę jadącą bez biletu.

Całe zdarzenie opisał i udostępnił mediom inny pasażer tego autobusu. Jego zdaniem kontrolerzy byli wyjąt-

kowo niemili wobec dziecka i tak je nastraszyli, że dziewczynka zaczęła płakać. Padały podejrzenia, .że jest zło-

dziejką, a gdy chciała wysiąść w Rokietnicy, bo tam właśnie jechała, kontrolerzy jej to uniemożliwili, zmuszając 

do podróży do samego Poznania.

Zarząd Transport Miejskiego obiecał zbadać sprawię i poprosić o wyjaśnienia firmę zewnętrzną Rokbus, która 

odpowiada za kontrole biletów w tych autobusach. Słowa dotrzymał. Jak podaje Radio Poznań, ZTM otrzymał 

już opis sytuacji z punktu widzenia kontrolerów. Wynika z niego, że ich działania były podyktowane chęcią 

zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. Gdy dziewczynka się rozpłakała, postanowili odwieźć ją do domu tym 

samym autobusem, ale następnym kursem. Zdecydowali też, że ze względu na stan dziecka nie będą wzywać 

policji. Takiego wyjaśnienia udzielił Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Świadek całego zdarzenia przedstawił sytuację zupełnie inaczej – niestety, w tych autobusach nie ma kamer, 

które pozwoliłyby zweryfikować zeznania jednej i drugiej strony. Piotr Stasiak, prezes firmy Rokbus zapewnia, 

że kamery zostaną zamontowane w najbliższym czasie właśnie po to, by unikać wątpliwości w takich sytua-

cjach.

Wątpliwości co do zasadności postępowania kontrolerów ma jednak nadal Bartosz Derech, wójt gminy Rokiet-

nica. Sam skontaktował się z Radiem Poznań po audycji, w której został poruszony ten temat i zapowiedział, że 

będzie czekał na dodatkowe i bardziej szczegółowe wyjaśnienia od Zarządu Transportu Miejskiego. Jego zdan-

biem sytuacja, gdy kontrolerzy wywożą dziecko do Poznania nie powinna mieć miejsca,a prowadzenie kontroli 

tak, by je doprowadzić do płaczu – tym bardziej. Wójt zwrócił też uwagę, że właśnie prowadzi z Zarządem 

Transportu Miejskiego rozmowy o tym, by przejazd dla dzieci w wieku szkolnym na terenie gminy był bez-

płatny.
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